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WERKVUUR
Positieve energie voor het NIEUWE, NIEUWE werken 

Hans van der Loo
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Het slechte nieuws…

Energie en gedrag zijn de zwakke 

schakels tussen intentie en realisatie

Het goede nieuws…

200
Verschil tussen trage en snelle kenniswerkers?

Verschil tussen trage en snelle teams van kenniswerkers?

Als je weet hoe energie en gedrag 

werken, heb je goud in handen!
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Doe alles via de geëigende kanalen van de lijn, gebruik geen short cuts.
Houd vaak speeches. Wees zo lang mogelijk aan het woord. Illustreer je punten uitvoerig met anekdotes.
Verwijs belangrijke zaken naar commissies voor nader onderzoek.
Breng zo vaak mogelijk irrelevante zaken naar voren.
Discussieer over de juiste bewoordingen.
Probeer zaken die eerder al besloten waren weer open te stellen voor discussie.
Bepleit voorzichtigheid. Spoor collega’s aan om redelijk te zijn.
Kies altijd de makkelijke taken. 
Eis dat het werk perfect is. Stuur stukken waaraan ook waar ook maar iets ontbreekt ongelezen terug. 
Geef slecht presterende medewerkers promotie. 
Houd conferenties wanneer er belangrijk werk te doen is. 
Houd vast aan en vermenigvuldig het aantal procedures en protocollen.
Werk zo langzaam mogelijk.
Houd zoveel mogelijk pauzes.
Loop doelloos rond, dan lijkt het alsof je actief bent.
Houd anderen met praatjes van het werk. 
Houd je kennis altijd voor je. 

Alledaagse werkgewoontes? 

1. WERK
Het NIEUWE, NIEUWE werken
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VLOEIBARE WERELD

Vaste structuren Stromende ketens                           Golvende netwerken

Machineorganisaties       Ambidextere organisaties      Netwerkorganisaties                       

Vaste spelregels        Dynamische ketens Bewegende netwerken

Stabiele processen        Adaptieve processen           Always on the run   

Inside-out Vraag gestuurd Open grenzen, bewegingen

Verticale hiërarchie Horizontale ketenregie Fluïde leiderschap

Denken -> doen Denken + doen               Voelen/denken/doen
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Geheim #1: Het draait om ontketende energie

Geheim #2: Verbinding maken is cruciaal
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Juiste timing                                    Geen angst                        Kansen zien, grijpen

Geheim #3. Het gaat om het juiste moment

Op en neer, heen en weer: HNW, HNNW
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Ambiguïteit, onduidelijkheid, onzekerheid

‹nr.›
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2. VUUR
Energie, wat is dat

en hoe werkt het? 

‘De kracht waarmee je jezelf en anderen in beweging zet om gewenste  

prestaties te realiseren’
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ENERGIEZONES

HYPERZONE

• Permanente hectiek & stress
• Overdreven alert op externe factoren
• Gespeelde positiviteit & negativiteit 
• Wisselvallig, korte termijn
• Energie-explosies, eigenbelang
• Weinig samenhang en samenwerking 

ZINZONE

• Topprestaties: intrinsieke motivatie
• Proactief: verschil willen maken
• Autonomie, eigenaarschap
• Gedisciplineerde gedrevenheid
• Wendbaar en veerkrachtig 
• Team of teams

COMFORTZONE

• Automatische piloot, vaste gewoontes
• Behoud van status quo centraal
• Binnenwaarts gerichte blik
• Gemiddeld ambitieniveau
• Gemoedelijke en prettige sfeer
• Vaste normen, samenwerking vooral gericht 

op eigen kring

ZOMBIEZONE

• Stilstand en frustratie
• Apathisch en murw, Slachtoffergedrag
• Cynisch, defensief, wantrouwend
• Negeren van regels en instructies
• Kliekjesvorming
• Ontbrekend gevoel van verbondenheid

35
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%

9
%

38
%

www.energyfinder.nl

ENERGIE VAN WERKEND NEDERLAND 2014-2020
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www.energyfinder.nl

ENERGIE IS VLUCHTIG: Scores mei/september 2020
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Bron: EnergyFinder, Integron, Heike Bruch, Morgan
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Hoe werkt energie? 
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ONTDEK JE ENERGIECODE: Onepager Dirk XY
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1. Wat wil ik zelf echt doen?

2. Hoe ziet dat eruit?

3. Wanneer ga ik dat doen?

4. Wie gaat me ondersteunen (ook 

als het tegenzit)?
5. Wat vraag ik aan de organisatie?

Wat is het ENE DING dat je wilt

gaan doen om nieuwe energie te krijgen?

IK TEAM ORGANISATIE

3.WERKVUUR
Het activeren van energie
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AANVLIEGROUTE 1
ZORG VOOR EEN 

POSITIEF KLIMAAT 

Lessen uit het PI Lab van Google

In 2009 opgericht om beter inzicht te krijgen in de dynamiek

van teams en de verschillen in teamprestaties

• Teams zijn tegenwoordig belangrijker dan ooit 

• Teams zijn gevarieerder en dynamischer dan ooit 

-> van vaste naar vloeibare teams (‘teaming’) 

• Vraagt om andere inzichten 
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ZELFMOTIVATIE

Hoe zouden teamprestaties eruit zien als ieder team een 

fantastische leider zou hebben? 

• Vergelijking van 25% best en 25% bij 360 graden feedback

slechtst scorende leidinggevenden toonden aanzienlijke

verschillen in gedrag aan 

• Best scorende leidinggevenden bevorderden autonomie, 

zorgden voor verbinding en vertrouwen, faciliteerden leren

en groeien

• Maar deed het ertoe? Ja, zo bleek uit vervolgonderzoek. 

• De meest cruciale factor: coachend leiderschap 

dat zich richt op stimuleren van ABC 

Hoe kunnen we prestatieverschillen tussen teams verklaren?’

• 180 teams geobserveerd, honderden medewerkers en 

managers bevraagd

• Geen van de verwachte factoren bleek ertoe te doen

(geografische nabijheid, teamgrootte, teamvolwassenheid,

teamdiversiteit, soort taken, persoonskenmerken)

• Verder onderzoek bracht aan het licht dat verschillen

berusten op gedrag en manier van samenwerken

• Uit de ruim honderd factoren kwam er 1 factor met 

stip bovendrijven: klimaat van psychologische veiligheid 

(inclusie, mening geven, fouten bespreekbaar maken, 

vernieuwingen spuien, zorgen voor positief teamklimaat)  

PSYGOLOGISCHE VEILIGHEID

Wat heb je nodig?                              Wat is het?                               Wat krijg je?

Klimaat waarin mensen
interpersoonlijke risico’s 

durven te nemen

- Inclusie: hoor ik erbij?
- Je laten horen/gehoord worden
- Fouten melden
- Nieuwe ideeën spuien
- Positieve uitstraling

Vertrouwen

Vrijmoedigheid

Verschil maken

Betrokkenheid, commitment, 
Loyaliteit

Delen van gezichtspunten

Hoger leervermogen

Creativiteit, innovatie

Gezonde sfeer 

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID IN NEDERLAND
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Trend over laatste 5 jaar

ZELFMOTIVATIE

Kan het beter: 

Zinzone

AANVIEGROUTE 2: 
VOOR ELKE 

ENERGIEZONE EEN 
EIGEN AANPAK 
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‘We waren het best uitgeruste en meest professionele leger ter 

wereld, een vechtmachine van  wereldklasse. (…). Toch legden wij het 

af tegen   een tegenstander die op het eerste gezicht slecht 

georganiseerd en  slecht getraind is’.  

‘Onze eerste reactie bij onverwachte aanvalsgolven van terroristen 

was:  nog meer doen van wat we altijd al deden. We kwamen er 

geleidelijk achter dat onze tegenstander zich niet aan de bestaande 

regels van het krijgsspel hield en steeds weer opnieuw van vorm 

veranderde’.

Verhaal 1: Laat je inspireren door de vijand
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• Doorbreek hardnekkige gewoontes: 
- Leren van wat elders al binnen leger werkt (Navy Seals) 

- Leren van voorbeelden buiten leger (doorbreken hiërarchie crews in luchtvaart)

- Richt je op hefbomen (15% die zorgt voor 80% realisatie doeleinden)   

• Positieve energie door gerichtheid op ABC
- Zelforganiserende eenheden (flexibele teams)

- Intensieve samenwerking binnen en tussen teams

- Digitale Transformatie

• Behouden, stoppen én vernieuwen
- Behouden: principe van ‘mission command’, stap voor stap 

- Stoppen/doorbreken: gecentraliseerde besluitvorming, silo’s, stapelen

• Vernieuwing hefboom 1: transparantie als uitgangspunt
- Gemeenschappelijke informatie ipv. ‘need to know’

- Psychologische veiligheid: iedereen kan zegje doen

- Elke dag uur lang gezamenlijke bespreking van stand van zaken

• Vernieuwing hefboom 2: Samenwerking op niveau van teams
- Verandering gebeurt op niveau van teams: doorbreken ‘wij’ vs. ‘zij’ 

- Bouwen aan onderling vertrouwen 

- Teams die voor elkaar door het vuur gaan 

• Vernieuwing hefboom 3: vliegende start met ‘critical few’ 
- Gaandeweg anderen betrekken en bredere beweging creëren

- Als de beweging op gang is gebracht, structuur aanbrengen   

Van COMFORTZONE naar ZINZONE

Wat is de situatie? Wat kun je eraan doen?

Affectie: Automatische piloot

Gemoedsrust

Risicomijdend, weloverwogen

Context Binnenwaarts gerichte blik

Toekomst Laag ambitieniveau

Huis op orde staat centraal

Intensiteit Stabiliteit is leidend

Heldere structuren, vaste gewoontes

Verbinding Gecultiveerde harmonie: vriendelijk, prettig

Vaste groepscodes

Toon leiderschap

Doorbreek de cirkel

Stel gewoontes ter discussie

Schrap vaste posities, routines

Leer van anderen

Bouw voort op eigen successen

Burning platform in uiterste geval

Simuleer eigenaarschap

ABC-ondersteunende taal

Groene verkeerslicht

Appreciative Inquiry,

Oplossingsgericht

Inspirerende visie  

Experimenteren

Bewust leren

Progressiegericht

presteren
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Verhaal 2: Retailbedrijf

Permanent hectische sfeer, veel druk op de ketel

Lange uren, regelmatig thuiswerken in de weekends

Reactief inspelen op externe eisen

Snelle digitaliseringsslagen 

Slijtageslag van meetings, ontmoetingen en bootcamps

2016: Mensen vallen om, ongeveer een derde verlaat het bedrijf

• Keihard op de rem getrapt

Kwetsbare opstelling van twee leiders

Stoppen met verheerlijking van harde werken

Do less & obsess: minder meetings/mail, meer focus

• Psychologische onveiligheid aangepakt

Switch naar positief mensbeeld: aandacht voor ABC

• Werken aan wij-gevoel in en tussen dynamische teams

(Specialist geworden in Teamen) 

Van HYPERZONE naar ZINZONE

Wat is de situatie? Wat kun je eraan doen?

Affectie: Gespeelde positiviteit (‘Everybody Happy’)

Lage psychologische veiligheid

Weinig autonomie

Context Fixatie op externe ontwikkelingen

Waan van de dag

Toekomst Kortzichtige blik: targets, brandjes blussen

Strategische verwarring

Intensiteit Energie-explosies

Ongerichte actie

Verbinding Egocentrische houding

Weinig empathie

Geringe mate van samenwerking

Creëer rust en ruimte

Stop met stapelen

Houd een grote schoonmaak

Stel prioriteiten

Spreek simpele regels af om

‘haastziekte’ te bestrijden

Reframe harde werken

Hamer op zelfdiscipline

Psychologische veiligheid

ABC-ondersteunende taal

Geef ruimte aan positivo’s 

Koester ‘gifverwerkers’

Streef geen perfectie na

Sta stil bij prestaties

Leer omgaan met gedoe

Geef ruimte aan gifbestrijders

Ontwikkel stressbestendigheid,

Coöperatieve mindset

Vaardigheden Teamen

Werkvormen die 

betrokkenheid bevorderen

Progressiegericht

presteren 
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AANVIEGROUTE 3: 
MEER ENERGIE DOOR 

ZELFREGIE  

90d 10x

Bewezen model van zelfverandering 
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Wat is dat ene ding dat je straks/morgen

aan een collega vertelt? 
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HANS VAN DER LOO & PATRICK DAVIDSON

www.betterday.nl www.energyfinder.nl

www.energyfinder.nl

www.hansvanderloo.nl

www.psychologischeveiligheid.net

hans@energyfinder.nl

info@hansvanderloo.nl
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